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Книга есть альфа и 
омега всякого зна-
ния, начало начал 

каждой науки. 

Стефан Цвейг 

“Заграва над Прип’яттю” 

Аварія на Чорнобильській АЕС жорс-

токо нагадала про те, що люди ще не зовсім 

освоїли могутню енергію, яку самі виклика-

ли до життя. З тих пір пройшло 29 років, а 

пам'ять до сих пір зберігає все до подробиць. 

Дуже вражаючі і болісні ці подробиці. Аби 

біда не повторилася, щоб не зробити поми-

лок – треба знати і пам'ятати про Чорно-

биль… 

 

В Центральній міській бібліотеці 

традиційним стало проведення візуальних 

книжкових виставок, присвячених дню Чор-

нобильської трагедії. Для всіх користувачів 

була оформлена виставка – пам'ять «Заграва 

над Прип'яттю». Документи, представлені на 

виставці, відображали різноманітні аспекти 

цієї катастрофи. Значну її частину складали 

книги про історію катастрофи, записки оче-

видців і ліквідаторів, фотографії перших 

пожежників, загиблих у боротьбі з «білою 

смертю», коментарі, роздуми та дослідження 

наслідків аварії. Також були представлені 

документально-художні твори, сторінки 

яких пронизані болем і гіркотою від втрат. 

До роковин пам’яті Чорнобильської 

трагедії в читальному залі бібліотеки-філії 

№ 1 було зроблено книжкову викладку «Де 

була калина, там нап’ята буда… на верху 

могили Чорнобилю груда». Викладка місти-

ла документальні матеріали та твори худож-

ньої літератури про страшну аварію. Вже 

багато років біль Чорнобиля не загоює наші 

серця, тому викладка привертала до себе 

увагу користувачів. Хтось ще раз перечитав 

та пережив ті страшні часи, а хтось вперше 

дізнався про величний подвиг людей, які 

своїм життям стали на шляху страшної біди. 

До 29-ої річниці Чорнобильської 

трагедії в читальній залі бібліотеки-філії № 

2 бібліотекарі підготували тематичну полич-

ку «Чернобиль… Чёрная быль…», на якій 

були розміщені документальні і художні 

твори, що висвітлюють важливі питання 

стосунків людини з мирним атомом і жахли-

ві наслідки аварії.  

Подіям на Чорнобильській атомній 

станції бібліотека-філія № 4 присвятила 

виставку-перегляд документальної та худож-

ньої літератури «Світ про Чорнобиль пам’я-

тає» для широкого кола читачів та провела 

інформаційну годину «І все перекреслив 

урановий атом» для учнів 6 класу ЗОШ № 8 

(класний керівник Денисова Н.С. Школярі 

уважно слухали нову для них інформацію, 

обговорювали почуте, задавали питання. А 

перегляд відео з мережі Інтернет «Прип’ять 

– місто привид» та «Спогади про Чорно-

биль» допоміг намалювати перед очима по-

дії 26 травня. Методом відкритого мікрофо-

ну діти висловили свої думки з приводу по-

чутого та побаченого і зробили висновок, що 

коли вони стануть дорослими, то будуть 

відповідально ставитися до проблем забруд-

нення атмосфери ядерними викидами. 

«Знай. Люби. Бережи» 

1 квітня в читальному залі бібліоте-

ки-філії № 3 була експонована книжкова 

виставка для широкого кола користувачів 

«Знай. Люби. Бережи», присвячена  Міжна-

родному дню птахів. Бібліотекарі пересліду-

вали мету сформувати розуміння важності 

турботи за охорону природи як юними, так і 

дорослими користувачами. Бібліотекарі роз-

повідали, що є така наука – орнітологія, яка 

вивчає життя та поведінку птахів. А вчених 

називають орнітологами. Вчених цікавить 

багато нерозкритих таємниць поведінки 

птахів. Зараз люди всього світу зрозуміли, 

що природа нашої планети у небезпеці. Тому 

в багатьох країнах ведеться робота з охоро-

ни природи. Заборонено збирати рідкісні 

рослини, полювати на зникаючих птахів і 

тварин. Виставка закликала намагатися жити 

так, що б Земля навколо нас залишилася 

щедрою і прекрасною. 

22 квітня на абонементі бібліотеки-

філії № 3 була представлена широкому колу 

користувачів книжкова виставка «У долонях 

Всесвіту», приурочена до Всесвітнього дня 

Землі. Метою виставки було: показати, що 

кожен зобов'язаний пам'ятати: якщо ми хо-

чемо споглядати красу землі, насамперед, 

повинні дбайливо і делікатно ставиться до 

навколишнього світу. І ліс, і звір, і птах, і 

навіть маленька травинка будуть вдячні нам 

за тишу, за легку ходу. 
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«Мову рідної природи розуміти 

серцем вчись!» 

Невід'ємну роль у формуванні еко-

логічної культури дітей відіграє саме біб-

ліотека. Для учнів групи продовженого 

дня (вихователь Дьоміна К.С.) бібліоте-

кар філії № 4 Гук Л.П. провела природни-

чу годину «Мову рідної природи розуміти 

серцем вчись!». Діти отримали загальні 

знання про нашу планету, природне до-

вкілля рідного краю. Із задоволенням 

вони відгадували загадки, розповідали 

народні прикмети, відповідали на питання 

вікторини. Особливу радість отримали 

школярі від перегляду мультфільму «Про 

черепаху». Саме такі заходи зближують 

дітей зі світом природних явищ та форму-

ють потребу у дбайливому ставленні до 

навколишнього середовища. 

«Весняночко-паняночко, де ти  

зимувала?»  

 Радо зустріли малюки старшої 

групи дитячого садочку «Дзвіночок» біб-

ліотекарів бібліотеки-філії № 4. Бібліоте-

карі провели з дошкільнятами ліричну 

замальовку «Весняночко-паняночко, де ти 

зимувала?». До дітей завітала справжня 

дівчина-весна, яка не тільки загадувала 

загадки, розповідала про весняні прикме-

ти, але й весело спілкувалася. Бібліотекар 

Гук Л.П. прочитала дітям казку В. Сухом-

линського «Весняний вітер» та оповідан-

ня О. Копиленко «Сади цвітуть». Саме 

такі зустрічі розширюють не тільки світо-

гляд дошкільників, але і сприяють залу-

ченню їх до читання. 

 

 

«Здоровий дух дає здорове тіло» 

8 квітня в читальному залі бібліотеки-

філії № 3 презентувалась тематична поли-

чка до Всесвітнього дня здоров’я 

«Здоровий дух дає здорове тіло», для 

широкого кола користувачів, на якій огля-

ду читачам була представлена література 

оздоровчого характеру. 

«Великдень – Пасха Христова» 

 9 квітня у читальному залі ЦМБ 

було відкрито книжкову виставку-ікебану 

«Великдень – Пасха Христова». Виставка 

містила три розділи, які інформували 

відвідувачів як про релігійний, так і про 

етнографічний аспекти святкування Вели-

кодня в Україні. Розділ «Дзвонять дзвони 

Великодня» розповідав, як за православ-

ними нормами треба готуватися до цього 

великого свята та як поводитися у Вели-

кодній тиждень. Розділ «Душа стає в цю 

днину молодою…» розповідав читачам 

про українські Великодні звичаї та тради-

ції. У розділі «Великдень всіх нас на гос-

тини просить» було подано добірку періо-

дичних видань, які пропонували сучасні 

підходи до святкового столу та оформлен-

ня інтер’єру для прийому гостей. Вистав-

ка стала корисною всім категоріям, адже 

Світле Христове Воскресіння – свято 

торжества добра над злом і непереможної 

сили життя. 

 До свята Світлого Христового 

Воскресіння бібліотека-філія № 1 підго-

тувала для користувачів журнальну ви-

кладку «Земля и солнце, поля и лес - все 

славят Бога: Христос воскрес!», на якій 

були представлені різноманітні рецепти 

святкового столу. Звісно, було багато 

рецептів пасочок та куличів, та матеріали 

по різноманітним технікам фарбування 

яєць. Тут же була представлена пасхальна 

робота міської майстрині Хоружий Тетя-

ни «Пасхальній кошик», виповнена техні-

кою орігамі. Виставка мала успіх, бо хоч 

и багато хто пече паски по своїм оригіна-

льним рецептам, але взнати щось новень-

ке завжди цікаво і корисно.  

 Великдень - велике християнське 

свято. 11 квітня 2015 р. бібліотекарі біблі-

отеки-філії № 2 спільно з керівником 

дизайн-студії «Сувенір» Білозерського 

ЦДЮТ Лєпілєною Л.Ч. для гуртківців 

провели годину творчості «Веселка на 

шкарлупі». Захід проходив у два етапи: 1-

й - в бібліотеці, де ведучі розповіли при-

сутнім, про свято Великодня; ознайомили 

дітей із символом свята – писанкою. Зга-

дали легенди про виникнення писанок, 

крашанок. Розповіли дітям про традиційні 

писанки: крашанки, дряпанки, крапанки, а 

також познайомили гуртківців з не тради-

ційними писанками, які не мають глибо-

ких коренів: мальованки, наклеянки, бісе-

рки, восківки, вишиванки, лінивки. Вся 

розповідь супроводжувалась цікавою, 

яскравою презентацією «Веселка на шка-

рлупі», яку підготувала Демчук Л.М. 2-й 

етап проходив в кімнаті дизайн-студії 

ЦДЮТ, де для гуртківців був проведений 

майстер-клас з писанкарства. Діти вчи-

лись розмальовувати пасхальні яйця. 
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«Природи неповторну красу я в 

серці збережу» 

До Дня Довкілля, який відзнача-

ється в Україні у кожну третю суботу 

квітня, у Добропільський Центральній 

міській бібліотеці 23 квітня було органі-

зовано і проведено відео-лекторій 

«Природи неповторну красу я в серці 

збережу». Його слухачами стали - учні 5 

класу НВК-ліцею № 5 на чолі з класним 

керівником Іриною Миколаївною Діден-

ко. Кількома днями пізніше бібліотеку 

відвідали учні вечірньої школи разом із 

заступником директора з виховної роботи 

Хомутовською Аллою Миколаївною. 

Ведучі заходу, завідуюча відділом обслу-

говування ЦМБ М. М. Сіора та бібліоте-

кар В. В. Воронцова розповіли дітям про 

чарівність і красу навколишнього світу, 

але водночас і про його вразливість. Один 

з прикладів зневажливого ставлення до 

природи – аварія Чорнобильській АЕС. 

Про цю страшну техногенну катастрофу 

гості бібліотеки переглянули відеофільм, 

у якому зрозуміло і доступно пояснено 

причини, хід і наслідки тієї події, що ста-

лася 29 років тому. Діти були уважними, 

а особливо їх вразив фільм, який наочно 

продемонстрував майбутнє, що може 

очікувати людство, якщо воно не отя-

миться.  

День Землі відзначається у світі 22 

квітня, і це не просто міжнародний, це 

глобальне свято нашого спільного дому – 

матінки-Землі. До цього дня у читально-

му залі Добропільської ЦМБ було оформ-

лено тематичну полицю «У долонях Всес-

віту – Землі». Для експозиції підібрано 

видання, що відображають багатогран-

ність нашої планети, розглядають її з 

різних боків, зокрема, як єдиний відомий 

нам осередок життя у Всесвіті. В тому 

числі на полиці були присутні книги еко-

логічного спрямування, зокрема, щодо 

стану навколишнього середовища в Укра-

їні і на Донбасі. Цими виданнями заціка-

вилася як дитяча, так і молодіжна і дорос-

ла аудиторії. 

«Професії, які ми обираємо» 

Для того, щоб кожен школяр, який 

стоїть на порозі вирішення питання – ким 

бути, не помилився з вибором,  бібліотека 

– філія № 4 провела корисний і цікавий 

відео-екскурс «Професії, які ми обирає-

мо» для учнів 9-го класу ЗОШ № 8 

(класний  керівник Уварова С.В.) Вдалий 

перебіг заходу завдячує великій кількості 

вікторин та конкурсів (вікторини 

«Професійна», «Відгадай професію за 

малюнком», конкурси «Доведи, що обра-

на професія найкраща», «Малюю свій 

портрет у променях сонця»), спільним 

обговоренням важливих питань («Чи по-

винна освіта бути постійною?», 

«Престижна або непрестижна професія – 

реальність чи міф», «Взаємозалежність 

професій – безперечний факт»), перегля-

дом відеоролика «Яка професія найкорис-

ніша?». Добірка інформації про спеціаль-

ності та бібліографічний посібник 

«Обирай професію для себе», складений 

бібліотекарем дорослого абонементу, дав 

можливість бажаючим взяти правильний 

курс  при виборі свого майбутнього.  

«Робінзон Крузо. Выжить любой 

ценой!»  

До дня народження англійського 

письменника Даніеля Дефо, який створив 

незабутній роман «Робінзон Крузо» в 

читальному залі бібліотеки-філії № 1 

була зроблена книжкова виставка – робін-

зонада «Робінзон Крузо. Выжить любой 

ценой!» Крім головної книжки на вистав-

ці були представлені документальні мате-

ріали великих мандрівників та художні 

твори письменників, які висвітлювали в 

своїх романах тему мандрів та виживання 

в незвичайних для людей умовах. Вистав-

ка була розрахована на широке коло ко-

ристувачів, але найбільший успіх мала у 

юнацтва, бо романтика пригод притаман-

на саме юним серцям. 

«Назустріч мріям»  

Бібліотека-філія № 4 завжди радо 

вітає всіх читачів, що діляться з нею свої-

ми талантами. Для мешканця Білицького 

дома-інтернату Федорова Юрія Кузьмича 

вже стало традицією презентувати  в  

бібліотеці-філії № 4 свої художні роботи. 

Малюнки з колекції «Назустріч мріям» 

одразу запам’яталися  яскравими кольо-

рами, особливо «Маки».  

«Вчися бути читачем! 12 міся-

ців – 12 книг!» 

Протягом року бібліотека-філія 

№ 3 презентувала книги свого фонду під 

назвою «Вчися бути читачем! 12 місяців 

– 12 книг!». В квітні була представлена 

книга А. Свідницького «Люборацькі», в 

якій розповідається про життя, звичаї, 

традиції українців. Також з метою попу-

ляризації літератури малого попиту була 

оформлена поличка для всіх категорій 

читачів «Даремно забуті», де представле-

на література книжкового фонду бібліоте-

ки, яким останній час читачі стали мало 

користуватись. 
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«Подорож шляхами маленького  

читача»  
 2 квітня в кімнаті школяра бібліо-

текарі філії № 3 провели голосні читання 

для вихованців молодших класів з подаль-

шим обговоренням прочитаного 

«Подорож шляхами маленького читача», 

присвячені Міжнародному Дню Дитячої 

книги. Діти відповідально віднеслись до 

поставленого завдання прочитати або 

презентувати свій улюблений твір. Також 

на абонементі бібліотеки для школярів 

проводилась презентація найбільш попу-

лярних серед маленьких користувачів 

бібліотеки прочитаних книг, під назвою 

«Книжковий гардероб». Метою заходів 

було - залучити школярів до книги, на-

вчитися співпереживати разом із літерату-

рними героями, пізнати моральні ціннос-

ті, розвити ерудицію. В бібліотеці для 

маленьких читачів була представлена 

презентація друкованої продукції під на-

звою «Про кота Мурра», а також оформ-

лений куточок «В стране чудес»  з метою 

популяризації дитячого брошурного фон-

ду. Переоформлений бібліотекарями сте-

лаж дитячої літератури прикрасив яскра-

вий кольоровий заголовок, який одразу 

привертає увагу малюків. 

 3 квітня для учнів 5 класу в ЗОШ 

№ 16 в шкільній бібліотеці бібліотекар 

Сідлецька І.А. спільно з бібліотекарями 

філії № 3 провели вікторину за творчістю 

Ш. Перро «Читацькі заморочки». Метою 

вікторини було – перевірити, наскільки 

уважно дітлахи читають літературу. Напе-

редодні вікторини дітям було поставлено 

завдання прочитати казки Ш. Перро. Вік-

торина складалась з трьох частин: розми-

нки, битви та домашнього завдання. 

 

 

 

 «TERRA INKOGNITA» - в пошу-

ках незнаного», так називалась подорож-

дослідження, в яку відправилися відвіду-

вачі бібліотеки-філії № 5 27 квітня. Учас-

никами заходу були учні 5–А класу ЗОШ-

інтернат (класний керівник Платова О.І. 

та зав. бібліотекою Папето І.О.), вихован-

ці  студії медіа та преси «Рожевий слон» 

разом з керівниками Лисенко Т.О. та Са-

гайдак Є.В.. Особливим гостем заходу 

став Широкопояс О.О., головний спеціа-

ліст сектору контролю апарату Добро-

пільської райдержадміністрації. Всі разом 

здійснили подорож до Південної та Півні-

чної Америки та шукали поселення індіа-

нців, вивчали їх звичаї та побут. 

 

 Але найцікавішою та захоплюю-

чою стала зустріч з людиною, яка любить 

культуру та музику Перу, Кенії та індіан-

ців Південної та Північної Америки. Діти 

познайомилися з Вадимом Путято, шахта-

рем ш-ти «Добропільська», хобі якого – 

виготовлення та гра на духових інструме-

нтах флейтах, пімаках, сампайо. Гордість 

колекції Вадима – флейти, привезені з 

Перу та Кенії. Вадим Тимофійович розпо-

вів дітям, з чого він виготовляє свої музи-

чні інструменти, чому кожен з них має 

своє звучання. Прозвучали в його вико-

нанні чудові мелодії. 

 

 Ведучими заходу були Рябовол 

О.І. та Нечаєва-Боєва Н.О. Протягом всієї 

подорожі демонструвалася медіа-

презентація, яку підготувала Шуман О.В. 

Ще довго не могли розійтися учасники та 

запрошені, скільки емоцій та щирих по-

чуттів визвала зустріч з такою цікавою та 

талановитою людиною, як Вадим Путято. 

«Відкриваємо таємниці космосу»  

 16 квітня в бібліотеці-філії № 2 

відбулася чергова гра клубу «Ерудит». 

Тема зустрічі: «Відкриваємо таємниці 

космосу». Учасники гри – учні 5-7 кл. 

шкіл м. Білозерське. Ведуча 

(культорганізатор Білозерського ЦДЮТ 

Афонічева А.Л.) розповіла про поняття 

«космонавтика», чому Міжнародний День 

Космонавтики відзначають 12 квітня. 

Конкурси гри були традиційні: загадки, 

ребуси, відео-вікторина. Діти із задово-

ленням послухали звуковий запис об’яви 

про політ у космос, а також подивились 

презентації «Космос» та «Земля из космо-

са». 

«Каталоги бібліотеки»  
 В квітні в читальному залі 

бібліотеки-філії № 3 був оформлений 

куточок на допомогу читачеві - «Каталоги 

бібліотеки», де була розміщена література 

та інформація 

про склад та 

функції  ката-

логів бібліоте-

ки. 

«Друзья, лю-

бите библио-

графию!»  :) 


